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   Het lijkt vreemd om iets nieuws 
   te beginnen in de herfst. 
   De lente lijkt daar meer voor 
   geschikt, maar we gaan het 
   toch gewoon doen! 
   Met ingang van deze editie 
    neem ik het stokje over 
    van John Temming. 
    John, nogmaals bedankt 
    voor de afgelopen jaren. 

Zal er veel veranderen? 
Ik denk het niet; er is in de  
loop der jaren een sterk for- 
mat gevonden en we kunnen 
ons gelukkig prijzen met een 
aantal leden dat keer op keer 
een bijdrage levert. 

   Nee, de echte verandering zal 
   moeten komen van “vers  
   bloed” met nieuwe ideeën! 

   Een paar daarvan zijn al zicht- 
   baar in deze editie. Laat ze een 
   inspiratie zijn voor andere 
   Rode Lopers. Ik denk hierbij 
   speciaal aan de teamcaptains 
   van de vier teams in de ex- 
   terne competitie. Wijs bij elke 
   wedstrijd iemand aan die wat 
   leuks uit het randgebeuren 
   noteert en verzamel dat tot 
    een stukje voor De Balans. 

 

   Veel leesplezier! 

Jos Heesen 
  

mailto:redactie@ucsderodeloper.nl
http://www.ucsderodeloper.nl/
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Het mooiste probleem (1) 
Simon Gribling 
 
Ik ben niet zo’n probleemoplosser, 
maar een enkele keer word ik verrast 
door de schoonheid en de eenvoud 
van een schaakprobleem.  
 
Ooit door een erg mooi symmetrisch 
tweeling-probleem. Het stond 
misschien al wel 30 jaar geleden in 
de Volkskrant, maar ik heb het 
aldoor onthouden. 
 

 
Wit geeft mat in drie. 
 
Dat is niet zo heel moeilijk, hoewel 
probeer het maar eens! 
 
Het leuke is, vind ik, dat het 
“spiegelbeeld” van dit probleem ook 
bestaat: 
 

 
Wit geeft wederom mat in drie.  
 
Is schaken mooi of niet?  
Maar dit is nog maar de inleiding tot 
wat ik jullie echt wil laten zien. 
Stond een paar maanden geleden 
ergens op een site. Mat in 2, dat kan 
niet moeilijk zijn…. 
 

 
Ook hier is wit aan zet. 
 
Wie voelt zich ook geroepen zijn 
mooiste probleem te delen? 
 
(oplossingen achterin deze Balans) 
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Van de bestuurstafel 
Geurt van de Wal 
 
De bestuurstafel ligt behoorlijk vol 
met klussen, al maanden, waaraan 
enthousiast wordt gewerkt. Aan tafel 
zitten nog vijf personen, want Seth 
heeft op de ALV zijn stoel per direct 
beschikbaar gesteld. Dat betekent dat 
er een vacature is voor 
penningmeester. Victor heeft zich al 
gemeld – waarvoor dank - maar 
mocht iemand denken dat kan ik ook 
of beter: meld je. Per begin volgend 
seizoen komen er trouwens nog twee 
plaatsen vrij aan de bestuurstafel. Ik 
stop dan als voorzitter (zes jaar 
gedaan, tijd voor een frisse wind) en 
Marcel gaat voorrang geven aan de 
natuurwetenschap. Dus volop kansen 
voor Rode Lopers met 
bestuursambities! 
 
Een saaie klus is het niet, dat 
besturen. Wat heel motiverend is: 
het gaat gewoon goed met onze club. 
In de eerste maanden geregeld 16, 17 
borden in de interne competitie. Dat 
kan geen club in de stad ons 
nazeggen. We zijn niet alleen de 
gezelligste club, maar dus inmiddels 
ook de grootste club qua interne 
competitie. En straks schaken we 
allemaal aan houten borden met 
houten stukken, ook zo iets moois.  

Het gaat ook behoorlijk goed met 
onze speelzaal, die inmiddels is 
gepromoveerd tot Denksportcentrum 
Dijckzigt. We zien allerlei positieve 
ontwikkelingen en dit weekend 
hebben diverse schakers 
meegeholpen aan een opknapbeurt, 
waardoor de zaal wat eigentijdser 
oogt. Meer aanpassingen volgen. Ik 
zie ons hier wel blijven, maar dat we 
een alternatief achter de hand 
hebben, geeft een goed gevoel. 
 
Er komt ook nog een extra 
ledenvergadering aan, waarin we 
alsnog fiat hopen te krijgen voor de 
financiële afrekening over vorig 
seizoen. Marcel en ik zijn die nu op 
orde aan het maken, wat nog best 
een klusje is. Maar het komt goed, 
we houden een mooie reserve en de 
nieuwe penningmeester kan met een 
schone lei beginnen.  
 
Nog meer goed nieuws: we hebben 
maar liefst vier nieuwe en actieve 
leden: David Knight, Wouter Visser, 
Robert Eleveld en Rolf van der Veer. 
Van harte welkom! Daar staat dan 
het vertrek van anderen tegenover, 
van wie ik Majnu graag speciaal wil 
noemen. Een markante clubgenoot 
die gouden loper is geworden en 
gelukkig nog actief blijft als 
Forumchef, waarvoor hulde!  
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Het had nog mooier kunnen zijn… 
Jos Heesen 
 
Enthousiast geworden door de 
verhalen van Peter Hoogakker en 
Wim van Hoek over hun jaarlijkse 
deelname aan het Guernsey Inter-
national Chess Fetsival, deed mij 
besluiten om het dit jaar ook eens te 
gaan ervaren. 
 
Het festival bestaat uit twee groepen: 
het Open voor iedereen, al worden 
spelers met een lage ELO door de 
organisatie aangemoedigd om mee te 
doen in het Holiday; dat is de groep 
voor spelers met een FIDE rating tot 
1900. Mijn keus was duidelijk: ik 
ging meedoen in de Holiday groep 
(ook omdat ik het als een soort van 
herfstvakantie zag). Een vakantie-
gevoel kreeg ik ook van de gehan-
teerde tijdslimiet: elke dag één partij 
van 40 zetten in 100 minuten en dan 
40 minuten “to finish”, maar wel met 
een 30 seconden increment per zet 
vanaf zet 1. 
 
Wim en Peter doen elk jaar mee in 
de Holiday groep en hebben steeds 
om de prijzen gespeeld. Wim heeft 
het toernooi inmiddels al viermaal 
gewonnen! Dat was een van de 
redenen dat de organisatie hem ver-
zocht om dit jaar mee te doen in het 
Open. 

Het toernooi wordt gespeeld in het 
Peninsula Hotel op Guernsey en het 
is mogelijk om een toernooi-
arrangement te nemen: kamer met 
half-board (ontbijt en diner) tegen 
een gereduceerd tarief als je 
meespeelt in het Chess Festival. Dat 
vond ik bij voorbaat al een luxe 
combinatie en dat is het in de 
praktijk ook zo gebleken! Wat een 
genot om ’s ochtends rustig, maar 
Engels, te ontbijten, dan terug naar 
je kamer om nog wat voor te 
bereiden voor de partij die om 14:00 
uur begint en als de partij afgelopen 
is, wandel je bij wijze van spreken 
direct door naar het hotelrestaurant 
voor het diner! 
 
Ik beperk me in dit verslag even tot 
mijn avonturen in de Holiday groep 
en laat de Open even voor wat ie is 
(al speelde Jan Prins daar een fraaie 
partij met winst op een Mongoolse 
WGM). Het toernooi begon op 
zondag 15 oktober en zou zaterdag 
21 oktober afgesloten worden met 
een Farewell Diner en Price 
Ceremony.  
In de Holiday start ranglijst hadden 
Peter en ik positie 6 en 7 van een 
totaal aantal van 44 deelnemers. Er 
waren dus in ieder geval vijf man 
met een hogere rating, maar het was 
dus niet onmogelijk dat we konden 
gaan meespelen voor de prijzen. 
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In de eerste ronde was mijn tegen-
stander de Engelsman Michael J. 
Gunn, die ik met wit zonder al teveel 
moeite kon verslaan. Ik had al een 
paar zetten zitten loeren op moge-
lijke offers op e6 en in deze stelling 
kon het: 
 

 
 
De tweede ronde bracht mij met 
zwart tegenover de volgende Engels-
man: Graham Kershaw, een 
Guernsey veteraan want hij speelt al 
sinds 1984 mee in het toernooi en dit 
werd zijn 31e keer! Het bleek een 
taaie tegenstander en pas in het 
vijfde speeluur kon ik remise 
afdwingen en mocht daar uiteinde-
lijk tevreden mee zijn, hoewel ik 
(met zwart aan zet) op een gegeven 
moment wel erg veel overwicht 
dacht te hebben in deze stelling: 
 

 
 
Maar ik kon niets dwingends vinden. 
In de 3e ronde was een Deen mijn 
tegenstander: Jörgen Holmström 
Nielsen. Daar bleek bij de voorberei-
ding dat hij een fervent aanhanger 
was van 1.Pc3! met wit. Gelukkig 
was ik degene die wit had en hem 
dus met zijn eigen wapen kon 
bestrijden. Dat gaf me een 
psychologisch voordeel en dat 
betaalde zich uit in deze stelling: 
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Hij speelde hier a tempo de bekende 
truc: 13…Pxe4, want na 14.Pxe4… 
komt 14…Dxh4. Dat ging ook zo, 
maar toen had ik nog 15.Pxd6…  
In de bekende varianten van de Van 
Geet waar deze truc werkt, staat die 
loper daar niet ongedekt (vaak is het 
de loper op e7 die het paard op h4 
slaat). Daar had Jörgen even niet op 
gelet, dus dat was stuk- en 
partijwinst! 
 
Opvallend bij dit Festival is het feit 
dat veel Engelsen dit zien als een 
“sporting event” en dus in korte 
sportbroek, gymschoenen en een T-
shirt met een opdruk die refereert 
naar een ander “sporting event” 
achter het bord verschijnen.  
 
Van een heel ander kaliber waren de 
Engelse veteranen (er was er een die 
al voor de 41ste keer meedeed!): 
bepaalde beperkingen in hun 
motoriek lieten niet toe dat zij zich 
anders dan schuifeldend, voetje vor 
voetje, voortbewogen. Zou dit het 
gevolg zijn van de Engelse ziekte 
(rachitis) in hun prille jeugd? Het 
heet niet voor niets “Engelse ziekte”. 
De behoedzame manier van voort-
bewegen werd voor hen af en toe een 
probleem omdat de toiletten zich op 
ongeveer 100 m afstand bevonden en 
er, ondanks de genereuze tijds-
limieten, toch tijdnood kon ontstaan.  
 

 
Kromme benen ten gevolge van rachitis 

 
Toen we een ochtendje naar “de 
stad” gingen (dat is op Guernsey 
naar St. Peter Port) besloot ik om 
een Guernsey T-shirt aan te schaffen 
en daarmee achter de stukken plaats 
te nemen. 
 
Zo gezegd, zo gedaan in de 4e ronde 
met zwart tegen de Engelsman 
Raymond J. Kearsley. En het T-shirt 
verrichtte wonderen: ik speelde 
(achteraf bezien) er de beste partij 
van mijn toernooi mee. Zo kon ik in 
onderstaande stelling, met zwart aan 
zet, de kwaliteit offeren voor twee 
pionnen en een gewonnen stelling 
overhouden: 
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30…Txd4 31.cxd4 Txd4 32.Td3 
Txh4 33.Tg3 Kf8 34.Tc1 Td4 
35.Td3 Tg4 36.g3 Lb5  
en de witte torens zijn machteloos en 
de zwarte pionnen kunnen rustig 
oprukken. 
 
Die avond werd ook de traditionele 
PubQuiz voor de deelnemers 
gehouden. Ik speelde mee met het 
team “Double Dutch” bestaande uit 
een paar Nederlanders en één Noor. 
We werden uiteindelijk derde omdat 
we teveel punten lieten liggen in de 
wijnproeverij-ronde. 
Die wijnproeverij maakte wel dat ik 
de volgende ochtend niet fris aan het 
ontbijt verscheen en me ook niet 
goed kon concentreren op mijn 
voorbereiding op mijn partij met wit 
tegen een collega van Jan Prins, 
Peter Remie. Die partij eindigde in 
remise omdat ik te voorzichtig was 
in onderstaande stelling: 
 

 
 
Ik speelde hier 15.Le3… terwijl 
15.Lxd5 cxd5 16.Dg4… meer kansen 
voor wit had gegeven. 
 
Met deze remise werden Peter 
Remie en ik de runners-up van de 
“local” Gerda Nevska, een jonge-
dame die beweerde al 15 jaar, sinds 
haar deelname aan het Wereld-
kampioenschap Girls Under 12, niet 
meer geschaakt te hebben, maar nu 
wel, ongeslagen, de kop-positie in de 
Holiday innam. 
 
Mijn tegenstander in de voorlaatste 
ronde was de Engelsman Nigel W. 
Dennis. In de partij had ik met zwart 
steeds een klein voordeel, maar 
onvoldoende om er meer dan remise 
door zetherhaling, vanuit onder-
staande stelling, uit te halen: 
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Wit speelde hier 23.Dd4… waarop 
ik antwoordde met 23…Da5 24.Db2 
Dc5 en weer 25.Dd4 Da5 26.Db2… 
er is een dynamisch evenwicht. 
 
Tja, en toen kwam de indeling voor 
de laatste ronde: Ik mocht tegen 
Nevska. Zij had 5.5 punten en ik 4.5, 
dus als ik zou winnen zouden we 
gedeeld eerste worden, want onze 
naaste belagers hadden 4.0 punten. 
 
Mijn voorbereiding mocht geen 
naam hebben want ik vond van haar 
alleen partijen uit het Europees 
Kampioenschap Girls Under 10 
(1998) en slechts één uit het Wereld-
kampioenschap Girls Under 12 
(2000). Gelukkig had ik wit: 
 
Jos Heesen – Gerda Nevska 
 
1.Pc3 g6 2.e4 Lg7 3.d4 d6 4.Le3 
Pd7 5.Dd2 e5 6.Pf3 c6 7.dxe5… 

Meestal wordt hier 7.0–0–0 De7 
8.Ld3 Pgf6 9.Lh6 0–0 10.Lxg7 Kxg7 
11.Kb1 b5 gespeeld, maar ik dacht 
met mijn opzet drie dingen te 
bereiken: dameruil, rokade voor 
zwart onmogelijk en een slechte 
zwarte loper op g7. 
7...Pxe5 8.Pxe5 dxe5 9.Dxd8+ 
Kxd8 10.0–0–0+ Kc7 11.Lc4… 
Met de dreiging een pion te winnen 
op f7. 
11...Ph6 12.Kb1… 
Om Lxh6 te kunnen spelen zonder 
dat zwart met schaak kan terugslaan 
en dus de pion op f7 verliest. 
12...f5 13.f3 b5 14.Lb3 a5  
Dat naar voren gooien van pionnen 
is iets typisch voor haar want dat had 
ik haar al een paar keer eerder zien 
doen. Na 14…a5 bood ze remise 
aan, wat ik weigerde omdat ik dacht 
veel beter te staan. 
15.a3 Te8 16.Td2 Le6 17.Thd1 
Lxb3 
Toch was de terugtocht 17...Lc8 
relatief beter. 
18.Td7 Kc8 19.cxb3… 
Hier begon het al in mijn hoofd te 
spoken: “Ik ga winnen!!!” en dat is 
altijd een verkeerde raadgever. Beter 
was 19.Txg7… bijvoorbeeld: 19...f4 
20.Lxf4 exf4 21.cxb3… en wit staat 
gewonnen vanwege allerlei drei-
gingen zoals verdubbelen op de 7e rij 
en pionroof op h7 met aanval op het 
nagenoeg machteloze paard. 
19...Lf8 20.Txh7 f4 21.Lb6 Ta6  
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22.Lf2... 
Te voorzichtig. Ik miste dat wit na 
22.Tc7 Kb8 23.Txc6 Kb7 gewoon 
24.Tc7… kan spelen omdat zwart de 
loper toch niet kan nemen vanwege 
25.Pd5 mat! 
22...Pg8 23.Lh4 Le7 24.Lf2… 
Waarom niet gewoon 24.Lxe7 Txe7 
25.Th8…? Ik weet het ook niet. 
24...Pf6 25.Tg7 g5 26.Txg5 b4 
27.Txe5 bxc3 
Tot zover had in gerekend en het als 
voordelig ingeschat (het Siliconen-
monster is het met me eens en geeft 
een plus van 1.64).  
Maar over mijn volgende zet had ik 
wat beter moeten nadenken. 

28.bxc3… 
Bij nader inzien is 28.Lh4… beter. 
28...Lxa3 
En hier raakte ik van slag omdat ik 
de zet helemaal niet had gezien en 
begon eerst eens te kijken wat ik 
allemaal nog meer niet gezien kon 
hebben. Toen dat meeviel begon ik 
de gevolgen van 29.Txe8… en 
29.Tf5… te berekenen, maar vergat 
daarna dat ik wel eerst een van die 
twee zetten moet spelen. 
Wonderlijke kronkels. 
29.Ka2?? Txe5 30.Kxa3 Th5 
En hier bood Nevska opnieuw 
remise aan. Voor haar een zekere 
winst van het toernooi en voor mij 
afwachten of er nog iemand op 5 
punten zou komen. 
 
Dat werden er nog twee zodat we de 
2e , 3e en 4e geldprijs met zijn drieën 
moesten delen; dat werd uiteindelijk 
125 Britse pond p.p. 
Genoeg om de nare smaak die deze 
partij had achtergelaten weg te 
spoelen met een selectie van de 
bieren aan de tap van de hotelbar. 
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De eind ranglijst met de eerste 34 
in het Guernsey International Chess Festival 2017 – Holiday Group: 
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Data voor externe wedstrijden Rode Loper Teams 
 
Datum Thuis Team Uit Team 
13-okt-2017 SSC 1922 2 De Rode Loper 1 
25-okt-2017 De Rode Loper 4 SSC 1922 3 
26-okt-2017 Doorn-Driebergen 2 De Rode Loper 3 
01-nov-2017 De Rode Loper 1 Hoogland 1 
08-nov-2017 De Rode Loper 2 Moira-Domtoren 2 
17-nov-2017 Baarn 1 De Rode Loper 4 
20-nov-2017 Houten 1 De Rode Loper 2 
22-nov-2017 De Rode Loper 3 Rivierenland 2 
24-nov-2017 Moira-Domtoren 1 De Rode Loper 1 
29-nov-2017 De Rode Loper 4 Denk en Zet 2 
06-dec-2017 De Rode Loper 2 Hoogland 2 
13-dec-2017 De Rode Loper 1 Oud Zuylen Utrecht 3 
09-jan-2018 Zeist 1 De Rode Loper 1 
12-jan-2018 Vegtlust 1 De Rode Loper 2 
16-jan-2018 Zeist 3 De Rode Loper 3 
17-jan-2018 De Damrakkers 1 De Rode Loper 4 
31-jan-2018 De Rode Loper 3 ZZ Combinatie 2 
07-feb-2018 De Rode Loper 2 De Giessen en Linge 2 
14-feb-2018 De Rode Loper 1 Rivierenland 1 
21-feb-2018 De Rode Loper 4 HSG 3 
22-feb-2018 Lekstroom 3 De Rode Loper 3 
06-mrt-2018 Barneveld 2 De Rode Loper 2 
09-mrt-2018 DBC 1 De Rode Loper 1 
21-mrt-2018 De Rode Loper 3 Woerden 2 
26-mrt-2018 ZZ Combinatie 1 De Rode Loper 2 
28-mrt-2018 De Rode Loper 1 Amersfoort 2 
05-apr-2018 Lekstroom 2 De Rode Loper 4 
13-apr-2018 Moira-Domtoren 4 De Rode Loper 3 
18-apr-2018 De Rode Loper 2 BSG 3 
20-apr-2018 De Rode Loper 1 Amersfoort 3 
09-mei-2018 De Rode Loper 3 Kijk UIt 1 
25-mei-2018 Hoevelaken 1 De Rode Loper 4 
25-mei-2018 Laren 1 De Rode Loper 2 
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Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand… 
Timo Können 
 
Op de ALV aan het begin van het 
seizoen is ook weer een 
Schoonheidsprijs uitgereikt, want dat 
moet om het hoofdbreken van een 
heel verenigingsjaar te bekronen. De 
jury bestond uit Hendrik Aldenberg, 
als winnaar van vorig jaar, en de 
vaste krachten John Temming en 
mijzelf. We hadden 14 partijen te 
bekijken, waarvan de helft uit de 
Balans en de helft van het forum. 
Wat minder dan het recordaantal van 
vorig jaar, maar toch nog steeds een 
redelijk aantal.  
 
Met de keuze hadden we wat meer 
moeite dan ik me van voorgaande 
keren herinner. Er was namelijk 
zeker genoeg moois en interessants 
te vinden, maar tegelijk had elke 
partij ook wel iets dat daar een beetje 
afbreuk aan deed. Toch hebben we 
uiteindelijk een winnaar kunnen 
aanwijzen, met daarnaast deze keer 
één eervolle vermelding. 
 
Het lijkt me wel interessant om deze 
keer eens de aandacht te vestigen op 
het aantal partijen per persoon. Er 
waren mensen die teleurstellend 
weinig partijen inbrachten, namelijk 
één. Dan kun je eigenlijk nog beter 
niets inleveren vind ik, zodat je zoals 

ikzelf tot de grote anonieme massa 
hoort. Maar het opmerkelijke is dat 
die bedenkelijke rol van eenpitter 
met name blijkt te worden gespeeld 
door mijn twee medejuryleden. Een 
partij van een jurylid kán namelijk 
winnen, als de twee anderen vinden 
dat die nu eenmaal ver boven de rest 
uitsteekt.  
 
Van John stond er een overwinning 
op Nico van Harten in de Balans, die 
John stiekem wegliet toen hij z’n 
collega-juryleden alle partijen 
mailde. Dat is ook wel begrijpelijk, 
want er zaten wel leuke dingen in, 
maar Nico speelde weer zijn vaste 
rol van hulpeloos slachtoffer van 
John en profiteerde zelfs niet toen 
die onderweg een bok schoot. (De 
partijen uit de Balans zal ik hier 
overigens niet opnieuw plaatsen, op 
één uitzondering na.) 
 
Eveneens in de categorie eenpitters 
zit jurylid Hendrik. Hij plaatste z’n 
overwinning op Paul Buijs en dat 
was zeker een mooie partij. Zwart 
reageerde verkeerd op het bekende 
stukoffer op b5 in de Najdorf-variant 
van het Siciliaans en werd 
standrechtelijk geëxecuteerd door 
middel van nog een paar meer offers. 
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16.Pf5!! f6 Na 16…exf5 17.Pxd5 
kan de zwarte dame de 
matdreigingen op d8 en e7 niet meer 
allebei afweren. 17.exf6 Zoals 
Hendrik aangeeft was 17.Pxd5 nog 
mooier, met als mogelijk vervolg 
17…fxg5 18. Ph6+ Df7 19.Txf7 
mat. 17…gxf6 18.Dh6+ Kg8 
19.Pxd5 
 

 
 
De voorlaatste verdediger wordt 
verwijderd en het helpt zwart niet 

meer dat hij op drie manieren terug 
kan slaan. 
19...exd5 20.Dxf6 Lxf5 21.Txf5 
Zwart gaf het op. 
 
Kwalitatief nóg beter, in feite zelfs 
de beste partij die we onder ogen 
kregen, was de overwinning van Jan 
Prins op 2300-speler Tim Lammens. 
Een strategisch ijzersterk en 
kristalhelder gespeelde partij.  
 

 
 
In deze stelling offert zwart met 
16…c6 zijn d-pion. Jan laat zijn 
greep op de belangrijke lijnen en 
diagonalen echter niet verzwakken, 
waardoor het gehoopte initiatief niet 
van de grond komt. 
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Een paar zetten later is wit meester 
over de stelling, maar hoe verder te 
komen? “De diagonaal b1-h7 is van 
wit” schrijft Jan. Hij onderstreept dat 
door met 22.Lf5! lopers te ruilen, 
waarna zwart het binnendringen van 
de dame niet meer kan voorkomen. 
 

 
 
Dat leidt dan tot dit eindspel. Met 
30.Df7 dekt wit zowel f2 als alvast 
h5, waardoor zwarts tegenspel in de 
kiem gesmoord wordt. Het uittikken 
van zo’n eindspel is Jan wel 

toevertrouwd, zo bleek ook deze 
keer weer. Ongunstig voor Jan is dan 
wel weer dat de Schoonheidsprijs 
geen prijs voor de beste partij is, 
maar meer een prijs voor partijen 
met wonderlijke, ongebruikelijke en 
spectaculaire gebeurtenissen. En 
daarvan vonden we er in deze partij 
niet zo veel. 
 
Maar gelukkig hebben we naast die 
wat sneue eenpitters ook nog twee 
tweepitters, een driepitter en zelfs 
een vierpitter. De eerste tweepitter is 
Arnold van Gelder. Hij nomineerde 
twee partijen waarin hij, heel 
karakteristiek, iets tot aanzienlijk 
meer kreeg dan hem toekwam. De 
ene was Almer Toby – Arnold, een 
partij met veel gemep en spektakel.  
 

 
 
Almer heeft de opening goed en 
agressief opgezet, Arnold heeft 
aarzelend gespeeld en staat slecht. 
Hij probeert nu 17…exd5. Na 
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18.exd5 zou zwart zonder goed plan 
zitten en worden doodgedrukt. Maar 
Almer wil het idee om met de e-pion 
op te stomen niet loslaten en 
antwoordt 18.cxd5?, waarop zwart 
met 18…c4! opeens tegenspel heeft. 
In een chaotische slagenwisseling 
trekt hij de partij naar zich toe. Het 
eindigt in stikmat: 
 

 
 
Leuk hieraan is dat het blokkerende 
stuk op g1 nu eens een paard is in 
plaats van een toren. 
 
Dan was er de wonderlijke partij 
Arnold – Geurt van de Wal, door 
Arnold ingezonden ‘vanwege het 
unieke einde’. (Bij de presentatie na 
de ALV wendde Geurt hier zijn 
hoofd af, terwijl Tanja een hoog, 
gierend geluid liet horen.) De 
voorzitter zette z’n koningsaanval 
uitstekend op.  
 

 
 
14…Lf4 15.De2 g5 16.Lg3 h4 
17.Lxf4 gxf4 ‘Jeetje, die Geurt gaat 
maar door’ schrijft Arnold. En Geurt 
bleef ook doorgaan. De crisis kwam 
in de volgende stelling. 
 

 
 
Hoe maakt zwart het uit? Geurt vond 
de oplossing niet en ruilde dames 
met 24…Dg2+. Ikzelf vond het ook 
niet toen Arnold de stelling als 
opgave op het forum plaatste. Je 
kijkt naar 24…h2, maar g1 wordt 
vier keer bestreken, dus dat heeft 
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toch geen zin? Ah, dat zijn de 
leerzame momenten! De 
verwoestende kracht van een 
dubbelschaak kan opeens alles 
veranderen. Na 24…h2 dreigt er wel 
degelijk mat door 25…Dg1+ 
26.Txg1 hxg1D. 
 

 
 
Doordat het schaak van twee kanten 
komt heeft wit niets aan de grondige 
dekking van g1… 25.Pxh2, de enige 
zinnige zet tegen de dreiging, faalt 
op 25…Txh2+ 26.Dxh2 Df3+ 
27.Dg2 Dxg2 mat. 
 
Na de dameruil neemt Arnold het 
initiatief over. Hij zet een paar flinke 
stappen op weg naar de winst, om 
dan opeens mat in 1 toe te laten.  
 

 
 
32.Pxh8?? 
 
En wat doet Geurt? In plaats van 
32…Th2 te spelen, geeft hij de partij 
op! ‘Als Geurt verliest spreekt hij 
graag de relativerende woorden 
“Het kan altijd erger”. Het unieke 
van deze partij is dat het écht niet 
erger kan: opgeven terwijl je mat in 
één hebt’ aldus Arnold. Als 
verklaring opperde hij dat Geurt een 
eerdere schwindel had zien 
mislukken, waardoor ‘zijn focus op 
mat verloren was gegaan’. Dat zou 
goed kunnen, maar schrijver dezes 
moet bekennen dat hij er zelf ook 
een tijdje op had zitten staren voor 
hij het zag. De grapjes met Pf2+, 
waar je al een paar zetten naar hebt 
zitten kijken, houden je aandacht 
gevangen. 
 
Op het forum zagen sommigen meer 
een kandidaat voor de Loden Loper 
in deze partij. Zelf denk ik vooral dat 
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het op het OKU een uitstekende 
kandidaat voor de Beduvelprijs zou 
zijn. 
 
De andere tweepitter, Jos Heesen, en 
de driepitter, Seth van der Vegt, 
publiceerden allebei het een en ander 
in de Balans. Terwijl Jos Hendrik in 
een kurzpartie heel mooi van het 
bord combineert – wel jammer dat 
daaraan zulke grote fouten van beide 
kanten voorafgaan – is Seths 
ontmoeting met Jasper Zilverberg 
geen bijzonder mooie of 
spectaculaire partij, maar wel een 
goede met veel inhoud. Maar Seth 
zette ook nog partijen in het 
Schoonheidsdraadje. In zijn partij 
tegen Hertus ten Albertog (alias 
Albertus ten Hertog) rechtvaardigt 
hij zijn voorafgaande spel heel mooi 
met een paar doorbraakzetten. 
 

 
 
19.c4! De eerste pionzet om Lg2 te 
activeren. 19...Pd6 20.b3 dxc4 21.f4 

De tweede. 21...cxb3 22.d5! En de 
derde. Een mooi concept, al is zwart 
zeker nog niet uitgespeeld. 
 

 
 
22...bxc2 23.dxc6 Le8 24.Dxc2 
Lxh5 25.Txh5 De8 26.Thh1 Lf6 
27.Tad1 g4 28.Lb6  
 

 
 
Seth geeft de laatste zet – die optisch 
goed past bij de zetten 19-22 – een 
uitroepteken. Albertus verloor nu 
snel met 28...e5? 29.Lxc7 exf4 
30.Lxd6 De3+ 31.Kf1 Ld4 
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32.Dc4+. Wat als hij rustig 28…De7 
had gedaan, met de dreiging cxb6? 
Seth denkt dan met het 
kwaliteitsoffer 29.Txd6 cxd6 
(29…Dxd6 30.Td1 De7 31.Td7 is 
slechter) 30.e4 een gewonnen 
stelling te bereiken. De jury vond 
daarentegen dat zwart na iets als 
30…fxe4 31.Lxe4 Ta6 32.Le3 Tc8 
aan het winnen is, iets wat door de 
computer wordt bevestigd. Wit moet 
dus met 29.Le3 zijn loper 
terugtrekken, waarmee het mooi 
uitziende 28.Lb6 tot tijdverlies 
degradeert… Helemaal overtuigend 
vonden we deze partij al met al niet. 
 
Dan komen we nu bij de enige 
vierpitter en daarmee de puur 
getalsmatige Schoonheidskampioen 
van dit jaar: Jacco Vermeulen. Dat 
Jacco op deze manier een nogal 
ijdele indruk maakt is eigenlijk niet 
helemaal eerlijk, want hij heeft maar 
één partij in het draadje op het forum 
geplaatst.  
 
Twee andere vormden samen een 
artikel in de Balans – wat natuurlijk 
slechts te prijzen valt – en de vierde 
was een overwinning van Kees 
Volkers op Jacco, die door Kees in 
het clubblad werd gezet. Normaal 
gesproken zou dat van Kees een 
eenpitter maken en Jacco tot 
driepitter degraderen, maar dat 
gebeurt niet omdat we voor de 

gelegenheid de regel hanteren dat 
samenklontering tot een zo groot 
mogelijk aantal pitten voorrang 
heeft. 
 
Er was dus die door Kees 
gepubliceerde partij. Kees wint die 
op een elegante en krachtige manier, 
maar Jacco heeft het er in de opening 
(als je a6 en h6 speelt moet je wel 
goed opletten, en dat deed hij niet) 
wel naar gemaakt. Voor Kees was 
dat aanleiding om te stellen dat 
Jacco’s schaakleven, of misschien 
wel zijn hele leven, voltooid was. 
(Weer een gierend geluid van 
Tanja.)  
 
Jacco neemt vervolgens wraak door 
zijn volgende partij van Kees te 
winnen en die onder de titel ‘Dan 
maar dwars door het midden’ in het 
clubblad te zetten. In hetzelfde 
artikel geeft hij nog een ‘dwars door 
het midden’-partij, tegen een 
Brabander genaamd Hans Heystek.  
 
We vonden het allemaal leuk en 
onderhoudend om te lezen en na te 
spelen, maar echt geweldige partijen 
waren het nu ook weer niet. Dichter 
bij succes komt Jacco met de partij 
tegen Peter Snieder, die hij op het 
forum plaatste. Daarin bracht hij een 
mooi, zij het niet 100 % correct 
stukoffer… 
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12.Pxd5!?! (Jacco: ‘Ik kan het niet 
meer aanzien’) cxd5 13.Dxd5 Pb6 
14.De4 en wit ging winnen. De 
computer vond de onwaarschijnlijke 
redding 13…Pc5!! 14.Dxa8 Pxd3+ 
en het is zwart die wint – op zich 
geen groot bezwaar tegen de partij, 
vonden we. Maar wit en vooral 
zwart maakten ondertussen wel erg 
grote fouten. Zo miste Jacco na 
14…Dd5 15.Dg4 g5? 
 

 
 

de killer 16.Pxg5! (16…hxg5 
17.Lxg5 en mat of dameverlies) en 
speelde in plaats daarvan 16.Le4?, 
waarna zwart met 16…h5 terug in de 
partij had kunnen komen. Toen hij 
dat niet deed was het snel afgelopen. 
 
Van al deze partijen vond de jury 
vooral Hendrik – Paul, Jan – Tim 
Lammens, Jos – Hendrik en Seth – 
Albertus ten Hertog kanshebbers.  
 
We bekeken ze samen met twee 
andere partijen die nog niet genoemd 
zijn, en laten die nu net de prijzen 
hebben weggekaapt! Ze zijn 
hierboven dan ook even weggelaten 
om de clou niet te snel weg te geven. 
 
De eerste daarvan, Jos Heesen tegen 
Mitchel Wallace, komt uit het 
clubblad. Na een van beide kanten 
originele opening profiteert Jos op 
zet 11 van een fout van Mitchel door 
materiaal te winnen, maar het is niet 
gemakkelijk dat voordeel vast te 
houden.  
Dat lukt Jos door de rest van de 
partij voortdurend met nieuwe 
dreigingen te komen.  
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13.Txd6! Kxd6 14.Pf7+ Ke7 Hier 
kan wit twee dingen doen: zonder 
verplichtingen een kleine kwaliteit 
winnen met 15.Pxe5 Pxe5 16.Lxe5 
of mét verplichtingen een heel stuk 
voor komen. Hij kiest voor het 
laatste. 15.Pxh8 En nu is natuurlijk 
de vraag wat er met dat paard gaat 
gebeuren. Als zwart het verovert 
heeft wit geen voordeel. Maar zwart 
moet zichzelf eerst nog wat verder in 
de knoop zetten, omdat wit dreigt 
met 16.h3 een paard te winnen: 
16...Pf2 17.Tg1 Pd7 18.Le3. Dus 
15...Pd7. 16.Le2 Pge5 17.Td1 b5 
Dreigt 18…Lb7 met verovering van 
het paard. 18.Pxb5!  
 

 
 
Zet het ene soort materieel voordeel 
in het andere om. De zet is vooral 
goed omdat beide loperzetten om het 
paard te veroveren nu niet werken: 
18...Lb7 19.Pd6! Txh8 (na 19...Tb8 
blijkt de koning een beetje 
overbelast: 20.Phf7 Pxf7 21.Pxf7 
Kxf7 22.Txd7+) 20.Pxb7 of 18...La6 
19.Pc7 en nu krijgt zwart het stuk 
wel in de lange slagwisseling 
19…Lxe2 (19…Txh8 20.Pxa6) 
20.Pxa8 Lxd1 21.Kxd1 Kf8 22.Pc7 
Kg8 23.Pxe6 Kxh8, maar dan blijft 
hij te veel pionnen achter. 18...cxb5 
Dus liever meteen slaan: nog steeds 
kans op stukwinst. 19.Lxb5 a6 Weer 
werkt 19...Lb7 niet: 20.Pf7 Kxf7 
21.Lxd7. 20.Lxd7 Pxd7 Daar is die 
knoop weer en ondertussen is de 
loper nog steeds niet ontwikkeld. Na 
21.Ld6+ Ke8 22.Tf1 is duidelijk dat 
het paard eruit komt. Het einde van 
de partij levert nog een mooie 
stelling op: 
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31.c3! En zwart gaf het op. Tegen 
32.Tc5 mat is helemaal niets te doen. 
 
Voor deze nauwkeurige, inventieve 
en elegante partij krijgt Jos een 
eervolle vermelding. 
 
De volgende partij vonden we nog 
net een trapje hoger staan; als de 
vorige partij een novelle is, dan is dit 
meer een roman. Wel vonden we dat 
er ook een bezwaar was: vooral de 
verliezer maakt een stel forse fouten, 
zeker voor een speler van zijn 
niveau. Een daarvan was zelfs het 
weggeven van een stuk dat niet door 
de winnaar werd opgemerkt, ook 
niet in zijn analyse. Maar daar staat 
zoveel bijzonders tegenover dat we 
de partij toch de hoofdprijs waard 
vonden.  
Het gaat om de ontmoeting Seth van 
der Vegt – Gerben Veldkamp uit de 
interne competitie. 
 

 
 
Uit een Tchigorin-verdediging is een 
heel onevenwichtig evenwicht 
ontstaan. Zwart is veel beter 
ontwikkeld, wit (die nu 10.Da4 
speelde) heeft een veel beter 
centrum. Na veel verwikkelingen 
slaagde zwart erin een gewonnen 
stelling te krijgen. 
 

 
 
Dat was zo gebleven als hij op de 
vorige zet 20…Pc6 had gedaan in 
plaats van Ld7-c6. Op het eerste 
gezicht is met dat laatste niets mis: 
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zwart heeft een zware druk op e4 en 
e3 en geen enkele slagzet is goed 
voor wit. Op 21.axb4 komt immers 
Lxe4 met een vork tussen dame en 
toren; op 21.Dxb4 volgt Dxe4 en de 
toren op h1 is niet meer te redden; en 
op 21.Lxc6 komt eerst even 
21...Dxe3+ 22.Kg2 en dan Pxc6. 
 
Maar wit vond nog een mooi zetje: 
21.Pf3! Op 21...Dxe4 is dameruil nu 
wel mogelijk (22.Dxe4 Lxe4 
23.axb4) en na 21...Lxe4 is het 
zwakke punt e3 net lang genoeg 
afgedekt: 22.Dxb4 Lxf3 23.Dxe7 
Txe7 24.Kxf3. In beide gevallen 
liggen de kansen bij wit. Daarom 
deed zwart 21...Pd5, wat de druk op 
e3 nog vergroot terwijl ook Le4 
blijft hangen. Wit heeft nog 22.Pe5, 
geholpen door het feit dat 22...f6 iets 
vreselijks toelaat: 23.Pg6+. Maar 
dan komt zwart weer met 22...Pc3. 
 

 
 

Er zit niks anders op: wit moet z’n 
dame geven voor een paar stukken. 
23.Lxc6 Pxb1 24.Lxe8 Hier had 
zwart de loper moeten slaan met nog 
steeds een betere stelling. Na 
24…Pc3? werd hij verrast door 
25.Lxf7!, waarmee het voordeel op 
wit overging. Wit speelde zijn 
centrum op, zwart zijn damevleugel. 
Na 33...c4 stond het zo. 
 

 
 
Weer wat later (na 39.Kf3) had wit 
het zwarte aandringen effectief de 
kop ingedrukt. 
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Zwart kan niet doordrukken met 
39...b4 omdat dan z’n pion valt: 
40.Txc4. In plaats daarvan probeerde 
hij op de koningsvleugel een 
opening te creëren met zijn dame. 
Door zijn pionnen op te spelen kon 
wit dat tegengaan en tegelijkertijd 
zelf een aanval opzetten. Zo 
ontstond na 46.e5 de mooiste stelling 
van de partij. 
 

 
 
Met het pionoffer 46...b4 ging ook 
zwart snel op het promotieveld af. 

Na 52.d7 stond de situatie onder 
hoogspanning.  
 

 
 
Zwart miste zijn kans op remise – 
daar kom ik later op terug – met het 
iets te hebberige 52…a1D.  
 
Wit kan toch niet matgeven, dacht 
hij – maar dat bleek wit wel te 
kunnen. 53.d8D+ Zwart kan niet 
slaan: 53...Txd8 54.Txd8+ Kh7 
55.Th8 mat. 53...Kh7 Wit op zijn 
beurt zou nu wel kunnen slaan 
(54.Dxb8), want hij loopt wel uit de 
schaakjes, maar hij ziet een direct 
mat. 54.Pf8+ Kg8  
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Als jij nu teruggaat met je paard ga 
ik ook weer terug, zegt zwart. 
Maar… 55.Ph7+! De dame slaan 
blijkt toch weer tot mat te leiden: 
55...Txd8 56.Txd8+ Kxh7 57.g6+ 
(daarom moest het paard daar weg) 
Kh6 58.Th8 mat.  
 

 

En slaan van het paard bleek niet 
veel beter: 55...Kxh7 56.g6+ Kh6 
57.Dg5 mat. Een grondig 
bevredigend slot, vonden we.  
 
Nog even terug naar de gemiste 
remisekans van zwart op zet 52 (wel 
gezien door Gerben, maar 
versmaad). Nodig was 52...Dxc4! Na 
53.Txc4 a1D 54.Tc8+ Kh7 (slaan 
kan weer niet: 54...Txc8 55.dxc8D+ 
Kh7 56.Dh8 mat) 55.d8D ontstaat er 
een soortgelijke stelling als in de 
partij, alleen zonder de twee torens 
op c4 en d4 die de koning 
verdedigen. Met 55...Tb4+ is zwart 
even gevaarlijk als wit. In plaats van 
te promoveren zal wit dus liever 
eeuwig schaak geven (55.Pf8+ Kg8 
56.Pg6+). 
 
We feliciteren Seth van der Vegt met 
de Schoonheidsprijs 2017! 
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Rode Lopers in de pers - Aflevering 1 
door Jadoubovitch 

 
 
 

 
 

 

 

Henk van Lingen in de jaren veertig (als W.F. Hermans)  
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Eerste onverzwakbaar 
Timo Können 
 
De eerste wedstrijd van het seizoen 
is voor het Eerste traditioneel een 
invallerrijk gebeuren. Deze keer 
moesten we in Soest aantreden tegen 
een team dat per bord zo’n 80 
Elopunten meer had, terwijl drie van 
de onzen hadden afgezegd – onder 
wie topspelers Ernesto en Seth.  
Bij het zoeken naar vervangers 
kwam er wel een lichtpuntje aan het 
– eh – licht: David bleek ervan af te 
hebben gezien dit seizoen voor 
Baarn uit te komen en was dus te 
vragen als invaller. Hij zegde toe en 
mocht meteen aan bord 1 gaan 
zitten. 
 

 

De wedstrijd begon met een valse 
start, want Henk (2) vergat in z’n 
enthousiasme een loperoffer goed 
door te rekenen en kon even later 
opgeven. Gelukkig maakte de 
tegenstander van Chris L. (6) dat 
weer goed: na de hele partij de zaken 
te hebben gedicteerd blunderde hij.  
En invaller Marcel S. (8) was bezig 
aan een mooie partij, waarin z’n 
tegenstander op een gegeven 
moment alleen nog twee paarden bij 
z’n koning had in plaats van drie 
pionnen. Onderweg vergiste Marcel 
zich nog ergens, waardoor hij zijn 
voorsprong in hout verloor en er een 
heel ongelijke (maar toch gelijke, als 
u begrijpt wat ik bedoel) 
materiaalverhouding op het bord 
kwam. Maar vervolgens nam hij zijn 
kansen tegen de ontblote witte 
koning goed waar en won. 
 
Timo (3) liet eerst groot voordeel 
verzanden maar won uiteindelijk 
toch, terwijl Hans N. (5) een 
prachtige koningsaanval in een 
Draak niet kon bekronen, in paniek 
raakte, nog verloor en zich voor de 
kop sloeg (maar dat laatste pas thuis, 
toen het besef kwam). De stand werd 
dus 3-2. Spelend waren nog invaller 
Jacco (7), die een pion voor stond 
maar niet verwachtte te kunnen 
winnen, Mike (4), die een dame-
eindspel met een pion meer had 
bereikt (maar worden die niet ook 
altijd remise?), en David, die zich in 
een veelbelovende aanvalsstelling 
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tegen de sterke Henk Weenink had 
vergist, een kleine kwaliteit had 
verloren en nu probeerde lijnen te 
openen om tegenspel te krijgen.  
 
Alle spelers (ook de tegenstanders) 
waren op z’n minst in lichte 
tijdnood. Wat als David – die nog 
maar heel weinig tijd had – verloor, 
zouden we dan de benodigde 1, liefst 
1½ punt wel binnen kunnen halen? 
Jacco had inmiddels gevaarlijke 
matdreigingen met dame en loper, 
maar het lukte hem steeds niet z’n 
stukken op de optimale velden te 
krijgen. Mike, al bijna levend op 
increment, was met avonturen bezig 
die de captain z’n hart deden 
vasthouden. Maar op dat moment 
vergiste Weenink zich, waardoor 
David een niet te stoppen vrijpion 
kreeg. We gingen toch winnen! 
 
En toen, weer twee minuten later, 
waren plotseling alle drie de partijen 
remise. We hadden dus inderdaad 
gewonnen, maar het bleek weer eens 
hoe moeilijk je de stellingen als 
toeschouwer kunt beoordelen. 
 
Jacco’s tegenstander was ontsnapt en 
in plaats van er een wederzijdse 
incrementloterij1 van te maken, 
deelden de combattanten het punt. 
Mikes avonturen eindigden in een 
veilige stelling met nog steeds een 

                                                                 
1 Hier is de Wet van Timo van toepassing: De stand 

op het bord bij Jacco heeft geen enkele correlatie 
met de uitslag van de partij. 

pion meer, die echter niet te winnen 
bleek. En David kon een stuk 
winnen door te promoveren, maar 
koos er met het oog op z’n 
bedenktijd voor om zetherhaling af 
te dwingen. Wel leuk hoe 
professioneel de wedstrijd eruitziet 
als je alleen de volgorde van de 
uitslagen kent. Je komt met 3-2 voor 
en koerst dan rustig met drie remises 
op de overwinning af – not. 
 
Vorig seizoen verloren onze 
invallers geen enkele partij en ook 
nu zijn ze weer goed op weg. Hoe de 
promotieklasse ons verder gaat 
bevallen weten we nog niet, maar 
één conclusie kunnen we alvast 
trekken:  
 
Het Eerste is onverzwakbaar. 
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Rode Lopers Combineren – 
aflevering 19 
Peter Das 
 
We zijn weer begonnen. Het belooft 
een spannend seizoen te worden, 
want in tegenstelling tot vorig sei-
zoen lijkt er op voorhand geen dui-
delijk favoriet voor de titel van club-
kampioen. Daarom is het dit seizoen 
misschien nog wel belangrijker dan 
andere om goed getraind aan het 
bord te verschijnen: wie weet wordt 
dit jouw jaar. Je moet er toch niet 
aan denken dat de kampioensbeker 
aan jouw neus voorbij gaat omdat je 
een eenvoudige tactische kans hebt 
gemist? De negentiende aflevering 
bewijst net als de laatste van het 
vorige seizoen dat er aan ons speel-
niveau nog wel het een en ander te 
verbeteren valt als het op tactisch 
inzicht aankomt. De ene na de 
andere kans bleef weer onbenut, 
fraaie wendingen werden weer over 
het hoofd gezien. En dat terwijl som-
mige ervan helemaal niet bijzonder 
diep waren. Ik blijf erop hameren, 
patroonherkenning is de sleutel tot 
het vinden van trucs waarmee je je 
tegenstander kunt verrassen. 
Oefenen dus!  
 
Zoals gebruikelijk lopen de opgaven 
weer in moeilijkheidsgraad op. Deze 
keer zijn er echter geen echte inkop-
pers bij! Van stelling 1 bijvoorbeeld, 
lijkt de oplossing eenvoudig en de 
eerste zet is dat ook, maar denk niet 

te snel dat je er bent. Het is en blijft 
schaken.  
Helaas geen inzendingen deze keer. 
Heb jij in een van je recente of 
minder recente partijen een mooie 
combinatie gezien en vind jij een 
vermelding in De Balans een hele 
eer, stuur ze dan (met oplossing) in 
pgn of FEN formaat op naar 
drlcombinaties@gmail.com. De 
mooiste ervan worden opgenomen in 
Rode Lopers Combineren. 
 
Stelling 1: wit aan zet 

 
 
Stelling 2: wit aan zet 
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Stelling 3: wit aan zet 

 
 

Stelling 5: zwart aan zet 

 
 

Stelling 4: zwart aan zet 

 

Stelling 6: wit aan zet 
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BRILJANTE PWANTES! 

The incredible return of Boris 
Sreklov in Amsterdam 
 
Boris Sreklov is back!  
En in groep C van het Amsterdam 
Science Park Chess Tournament (tot 
1800) dacht hij wel een potje te 
kunnen breken. Dus ging hij er heen 
met het voornemen zijn flink gedaal-
de rating (1718) eens flink op te 
vijzelen. Zo meldde hij zich zaterdag 
rond 13.00 uur na een lange treinreis 
in de kantine van het sportcomplex 
van het Science Park. Verheugd 
stelde Boris vast dat ze er Amster-
damse speciaalbieren verkochten, 
om vervolgens te constateren dat ze 
er belachelijke prijzen voor reken-
den. In zijn tijd golden studenten nog 
als 'arm', maar de tijden zijn 
veranderd, blijkbaar. Zo begon het 
toernooi al slecht voor Boris, die 
zich voornam om dan na afloop 
maar genoegen te nemen met een 
blikje Amstel op het gelijknamige 
station. Aan dit voornemen zou hij 
zich vrij consequent houden. 

Na het wachten op de indeling en de 
veel te lange toespraak van de 
sponsor ('ook in onze branche is het 
belangrijk de zetten vooruit te 
berekenen ' etc.) mocht Boris 
eindelijk beginnen. We geven hier 
de hoogtepunten van zijn toernooi 
(gelieve 'hoogte' naar believen te 
vervangen door 'diepte').  

Za 8 juli: Een 'gewone normale' 
Nederlander 
In de eerste ronde was Boris inge-
deeld tegen een gewone normale 
Nederlander: Yuen Chau Ming . Dat 
bleek later Chau Ming Yuen te zijn; 
mensen geven hun kinderen de 
raarste namen tegenwoordig. Om 
misverstanden te voorkomen: deze 
meneer sprak vlekkeloos Neder-
lands, stelde zich netjes voor en 
bood beleefd wat te drinken aan. 
Kortom, Boris was er blij mee, want 
hij zag al dat het in zijn groep 
wemelde van het kleine, slecht 
opgevoede grut, en daar had hij niet 
veel mee op. Jongens en meisjes van 
11-12 jaar met een rating van 1650 
zijn niet te vertrouwen. Je weet niet 
wat je aan ze hebt, spelen meestal 
heel snel en kijken voortdurend 
verveeld om zich heen, terwijl jij vol 
zelfhaat zit te zweten achter het 
bord. Het werd geen gedenk-
waardige partij, maar wel een partij 
die te denken geeft. Boris deed een 
beetje aan Vincent Janssen denken: 
hij blonk vooral uit in het verprutsen 
van kansen. Rond de 18e zet dacht 
hij een slimme afruil te doen, die 
voor hem gunstig leek, doch zijn 
opzet geheel in duigen liet vallen. 
Op de 28e zet kreeg hij weer zo'n 
scherpe ingeving, dit keer om het 
eindspel van toren en 7 pionnen naar 
zich toe te trekken. Bij het naspelen 
thuis floepte Fritz meteen op -1,75…  
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In deze stelling speelde Boris 28. 
g4? Er volgde hxg4! 29.Th8+ Ke7 
30.Txd8 Kxd8 ?? En na 31.fxg4 
dacht hij een beter eindspel te 
hebben. Echter ipv 30.. Kxd8? was 
30.. gxf3! winnend geweest voor 
zwart (thema: 'slaan hoeft niet'). 
 
Gelukkig zag Yuen/Chau de bril-
jante pwante ook niet en Boris dacht 
nu op winst af te streven. Een paar 
zetten later zag Boris in een flits hoe 
hij beslissend oppositie kon af-
dwingen door een slimme pionafruil: 
want 'pakkie-pakkie' en 'kat in 't 
bakkie'. En toen stond hij plotseling 
verloren (thema: pakkie hoeft niet). 
Nu volgde een soap in vijf aktes: 

1. de zetdwang liet Boris nu over aan 
zijn tegenstander 

2. die daarop echter remise aanbood  

                                                                 
2 Eind september zat hij bij de Moira Vierkampen 

weer vrolijk achter het schaakbord. Hij won zijn 
groep. 

3. waarop Boris antwoordde: 'ik ga 
nog even door'.  

4. vijf zetten later zag Boris opeens 
dat hij verloren stond  

5. waarop hij prompt remise voor-
stelde, wat Yuen gretig accepteerde  

 
Zo 9 juli: Het wicht 
De tweede dag werd getekend door 
een naar incident. In groep B zakte 
iemand achter zijn bord in elkaar, 
waarop een langdurige behandeling 
volgde door het snel ter plekke 
zijnde ambulanceteam. Uiteindelijk 
werd de patiënt, die lange tijd 
bewegingloos onder de tafel lag, bij 
kennis afgevoerd. Alle partijen 
werden gedurende de behandeling 
stil gelegd. Wij kenden het slacht-
offer maar al te goed: het was 
Kasim! Kasim Wandy, onze sym-
pathieke kapper uit Lombok! Toen 
hij werd afgevoerd prevelde hij nog 
vanaf zijn brancard: 'sorry, sorry', 
omdat hij het toernooi in de war had 
geschopt. Arme Kasim!*2  
 
Uiteindelijk werd er toch weer 
geschaakt. Tot zijn ontsteltenis was 
Boris ingedeeld tegen een 14-jarig 
meisje. Dat soort meisjes herinnerde 
Boris zich nog maar al te goed van 
de middelbare school: het soort 
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meisjes dat slungelachtige en 
puisterige types als Boris met hun 
slangentong en hun drakenblikken 
tot het bot kon vernederen en hulpe-
loos doen voelen. Wat dat betreft 
was er nog weinig veranderd, 
constateerde Boris: het wicht ver-
waardigde hem geen blik, stelde zich 
niet voor, wenste hem geen 'prettige 
partij', gaf een slap handje en opende 
met d4! De moed zakte Boris meteen 
in de schoenen: 14 jaar, en dan 1.d4!  

Maar Boris kwam redelijk uit de 
opening en dacht heimelijk al aan de 
eindscore van 8,5 uit 9. Doch een 
kleine verzwakking in de vorm van 
een dubbelpion bezorgde hem meer 
problemen dan verwacht, waarna hij 
in het centrum overrompeld dreigde 
te worden. Cruciaal moment was er 
op de 17e zet, waar hij lang nadacht 
over een (te) moeilijk offer:  
 

  
 
Hier dacht Boris sterk aan een offer 
op g3! Maar Pxg3 of Lxg3? Het 

dubbele stukoffer 15.. Lxg3 had hem 
goede kansen gegeven, want na bijv. 
16.fxe4 Lxh2+ 17.Kxh2 Pg4+ 
18.Kg3 Dg5 etc. wordt de koning 
uitgerookt en wint zwart veel 
materiaal terug.  
Uiteindelijk kon Boris het gewoon 
niet uitrekenen en ruilde hij lafhartig 
af, daarmee de overrompeling over 
zich afroepend. Op de 19e zet stond 
hij zo goed als verloren. Dit werpt 
vele vragen op, alsmede oordelen, 
met als meest prangende 'Waarom 
niet Boris? Slappe zak!'  
 
Het voert te ver om de varianten hier 
uit de doeken te doen, maar Fritz 
bevestigde dat het offer correct was 
geweest! Hierna speelde Boris veel 
te lang door: hij wilde eigenlijk heel 
graag opgeven, maar nu had hij er zo 
lang mee gewacht dat het eigenlijk 
niet meer kon. Op de 36e zet schatte 
Fritz zijn stelling op minus 12.  
 
Krampachtig probeerde Boris zijn 
verlamde hand naar het meisje te 
dirigeren om na 36.. Tf4+ dan toch 
echt op te geven. O vernedering! En 
nu speelde ze ook nog hooghartig 
36.. d7! Ook nog een dame erbij!  
 
Boris wilde haar met zijn rechter-
hand, die hij inmiddels boven de 
tafel had weten te krijgen, felici-
teren. Maar hij kon het niet. En zijn 
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linkerhand kon het niet laten om 
toch nog een zet te doen: 37.Kh3 ?!.  
 

 
 
En hierop zag hij het mormel grauw 
wegtrekken, maar gelukkig nog net 
niet in huilen uitbarsten. Wat immers 
te doen tegen 38.Tg2+ met de drei-
ging eeuwig schaak op g2 en h2? 
Want op 37…, Tf2 volgt weer een 
torenschaak op de achterste rij en is 
zetherhaling ook niet meer te voor-
komen. Boris keek haar aan met een 
blik van 'tja, sorry' en stak zijn hand 
uit: remise! 
 
Boris schaamde zich wel een beetje, 
maar af en toe moet je een beetje 
geluk hebben. En hij voelde het toch 
een beetje als genoegdoening voor al 
het leed wat hem eertijds door alle 
14-jarige meisjes was aangedaan. 
Pas thuis zag hij dat er na het moei-
lijk te vinden 37…, Td1 (or what-
ever) natuurlijk niks aan de hand is 

voor wit. Nu kon zijn dag helemaal 
niet meer stuk!  
Ha, Boris was nog ongeslagen en 
vanaf morgen zou het allemaal 
anders gaan! Met 8 uit 9 zou hij het 
Zwijnstein Chess Tournament nog 
steeds kunnen winnen… 
 
Ma 10 juli:  Het wurm 
Vandaag werd Boris wederom 
gekoppeld aan een kind: een 12-
jarige met een rating van 1612, dus 
zeg maar 1850. Open Kampioen van 
Nederland tot 12 jaar, las Boris op 
internet. Gatverdegatver. Hij had het 
helemaal niet op die kleine 
mannetjes. Maar dit snotjong bleek 
gewoon een klungelaar. Al op zet 
vijf deed hij een sjablonenzet die 
hem een stuk kostte. Boris heeft er 
tien minuten lang naar zitten kijken, 
vol ongeloof: 'ik kan toch gewoon 
6.d4 doen? Dat kost toch een stuk??  
 

 
 
Diagram na 5.. Lg4??  
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Waarom Boris uiteindelijk – nog-
maals: na tien minuten nadenken, 
met als leidende gedachte 'ik kan 
toch een stuk winnen?' - toch maar 
het voorzichtige 6.d3?? deed blijft in 
nevelen gehuld. Hij was waarschijn-
lijk gewoon een bange ezel en/of 
luie hond.  
De tweede kans kwam op de 13e zet: 
het wurm sloeg terug met zijn paard! 
'Maar, dan kan ik toch gewoon een 
vork geven en alsnog een stuk 
winnen?' dacht Boris. En ja hoor, nu 
durfde hij het wel, al kwam zijn 
koning nu wel wat bloot te staan. 
Maar hoe bloot eigenlijk? Hij kon 
het weer niet uitrekenen.  
Maar Boris dacht: dit is een 'decisive 
moment', laat ik daar extra tijd in 
steken. En dan krijg je dus weer het 
andere uiterste: je gaat te veel na-
denken! Zijn eerste ingeving was de 
beste, maar toen zag hij opeens de 
échte briljante pwante: een tegen-
offer waarmee hij alle dreigingen 
pareerde en het initiatief behield! 
Dat offer nam het wurm noodge-
dwongen aan. Die moest nu iets met 
zijn loper doen, en dan zou Boris de 
aanval overnemen. Zo had hij het 
uitgerekend. En hier sloeg het kind 
meedogenloos toe: hij deed inder-
daad iets met zijn loper: hij offerde 
die voor de laatste pion die Boris' 
koning afdekte. Dit bleek winnend.  
 

Het is misschien wel kenmerkend 
voor deze vermaledijde talentjes: ze 
maken nog veel fouten, maar als ze 
eenmaal bloed ruiken ga je er snel 
van af. Op de 24e zet gaf Boris op. 
Het wurm nam de felicitaties hoog-
hartig en zonder woorden in ont-
vangst en ging toen snel naar zijn 
moeder om zijn luier te laten ver-
schonen.  
'O Caïssa', zuchtte Boris, 'geef mij 
morgen alsjeblieft een gezapige 
pensionado!'  
 
Di 11 juli: De wandelaar 
Na drie ronden waren in de groep 
van Boris nog drie schakers met de 
volle 100 procent: een baby van tien, 
een kleuter van 13 en een wicht van 
14. Boris verkeerde nu in 'de lagere 
regionen'. In de groep van acht 
schakers waarin hij was beland, 
zaten zeven volwassenen en één 
snotneus. Daar moest Boris tegen. 
Maar zie: dit joch kon communi-
ceren! Dat was in ieder geval een 
prettige bijkomstigheid en Boris 
ging er eens goed voor zitten. Het 
joch opende met 1.Pc3! 'Mijn God', 
dacht Boris, 'waar moet dat heen met 
de jeugd van tegenwoordig?'  
Al snel bleek zijn communicatieve 
tegenstander er een andere bekende 
jeugdzonde op na te houden: hij was 
de hele tijd aan de wandel. Af en toe 
kwam hij eens bij zijn bord kijken, 
deed-ie een zet, en dan ging-ie weer. 
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Boris zag 'm de hele zaal rond-
struinen, ginnegappend met schaak-
vriendjes (die zich ook stierlijk 
verveelden), af en toe aansloffend 
om even naar de stelling te kijken, 
een zet te doen, en weer de kuier-
latten te nemen.  
Zulk gedrag getuigt natuurlijk van 
grote respectloosheid jegens de 
tegenstander en eigenlijk zou dit aan 
de kaak gesteld moeten worden. Een 
protest wegens wangedrag zou op 
zijn plaats zijn. Boris nam zich voor 
nooit meer aan toernooien met 
jeugdspelers mee te doen. Wie met 
de grote mensen wil meespelen moet 
zich ook als zodanig gedragen, dus 
je netjes voorstellen en minimaal een 
tijdje op je reet kunnen blijven 
zitten.  
 
Onze held nam zich voor zich er niet 
aan te ergeren (wat natuurlijk niet 
lukte) en kwam met initiatief uit de 
opening. Op de 28e zet stond het 
gelijk, met alle zware stukken nog 
op het bord. Hij stond wel een 
kwartier achter in tijd. Maar dat viel 
nog mee. Van het uur dat het joch 
had verbruikt was toch zeker drie 
kwartier toe te schrijven aan het 
rondwandelen. Boris had hier dan 
ook heel kleinzielig gebruik van 
gemaakt door snel een zet te doen 
zodra het kind aan de wandel was.  
Nu is Boris erg slecht in eindspelen 
met zware stukken. Het is een 

discipline apart, voor de echte bêta-
schakers. Dat hij zich op de 29e zet 
verrekende lag dan ook in de lijn der 
verwachtingen. Hij had - decisive 
moment - 5 ply diep nagedacht, maar 
ply 6 (het tussen-aftrekschaakje) 
overzien. De muis legde nog even uit 
hoe Boris het wel had moeten doen, 
maar had toch een goed woordje 
voor de olifant: 'Goed gespeeld!'. De 
olifant had het ongedierte nu natuur-
lijk onder zijn grote poot moeten 
vertrappen, maar besloot hier uit 
praktische en strafrechtelijke 
redenen van af te zien en nederig af 
te druipen.  
Dra-ma! De TPR van Boris was 
inmiddels gedaald tot onder de 1400.  
 
Wo 12 juli: De pensionado 
Boris had er diep voor in het stof 
moeten bijten, maar daar was hij 
dan: de zo vurig gewenste pensio-
nado. Welgemanierd en van het 
zelfde ratingniveau, iemand die zich 
netjes voorstelde en een kop koffie 
voor je haalde. Ook deze heer was 
het slachtoffer geworden van de 
kinderterreur. De ironie wilde dat 
een remise beider TPR aanzienlijk 
zou doen stijgen. Maar dat was niet 
Boris' plan. In een Siciliaan deed hij 
met wit eigenlijk alles goed, maar 
steeds mankeerde er nog 1 zetje om 
het af te maken. De heer bood 
remise aan, maar Boris speelde 
natuurlijk nog even door. De heer 
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begreep dat. En ja hoor, hij ont-
worstelde zich, zadelde Boris op met 
een dubbelpion en toen was het de 
beurt aan Boris om remise aan te 
bieden, wat de heer snel aannam.  
 
Met gemengde gevoelens reisde 
Boris huiswaarts, waar hij meteen 
mijnheer Fritz raadpleegde: want 
hoe had hij het af had moeten 
maken? Dat viel dus nog niet mee. 
Frits gaf nergens meer voordeel dan 
plus 1, maar zonder duidelijk 
winnende lijn. Eigenlijk was het wel 
een goede partij, concludeerde Boris, 
en eens een keer niet verloren, en 
tegen een normaal mens. Hij klaagde 
niet, maar telde zijn zegeningen. 
 

  
 
Diagram na 19…Dd8, waarop zwart 
remise aanbiedt. Boris staat duidelijk 
beter (eigenlijk staat hij als een god, 
doch Fritz geeft slechts +1.1). Maar 
hoe verder? Ideeën zijn het paard te 
activeren via e4 (na pionoffer) of via 

e2 en g3. Ik deed 20.Df4 Dc7 21.Df2 
Pe5 en zwart nam het over. 
 
13 juli: De prater 
De Haarlemse tegenstander was van 
het gezellige en babbelgrage type. 
Hij vertrouwde Boris en omringende 
lotgenoten toe dat hij tot nu toe een 
waardeloos toernooi speelde. De 
mannen moesten daar echter harte-
lijk om lachen. Dat gold immers 
voor allemaal! Met een schuin oog 
keken ze naar de toptafels waar de 
oorzaak van al dit leed was te 
vinden: slecht opgevoede kind-
schakertjes die op veel te grote 
stoelen zaten, met hun benen nauwe-
lijks bij grond kwamen, en ver voor-
over moesten buigen als ze met hun 
knuistjes een stuk moesten ver-
plaatsen.  
Er zijn mindere zaken om je nederig 
te doen voelen, maar in plaats daar-
van wees de oude garde hen aan als 
'de schuldigen'. Moest dit niet ver-
boden worden? Waarom moesten die 
kinders niet naar school? In regio 
Noord waren de schoolvakanties 
immers nog lang niet begonnen! 
Waar bleven die leerplichtambte-
naren nu ze nodig waren? Etc.  
Kortom, men was weer onder elkaar 
en het begon zowaar een gezellig 
toernooi te worden! Niettemin 
vonden de meesten dat nu het uit-
gelezen moment was gekomen om 
eens een overwinning te boeken. 
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Dus vastberaden zetten de oud-en-
wijzen zich achter de borden. Helaas 
kreeg Boris een Alapin voorge-
schoteld. OK, een loopgravenoorlog 
dus. Maar het ging goed. Boris 
kwam beter te staan en voerde de 
druk steeds meer op. Tegenstander 
verbruikte veel tijd, Boris rukte 
onverschrokken op met al zijn 
pionnen, en toen kwam het foutje.  
 

 
 
Wit speelde hier 23.d4? Na Lxf3 
kostte hem dat een pion en bleef hij 
met een slechte stelling zitten. 
Op de 34e zet gaf de Haarlemmer 
op. Boris was zeer tevreden en zelfs 
ome Fritz bromde goedkeurend.  
Op naar eerherstel! 
 
14 juli: Een puber 
Vandaag trof Boris wederom een 
jongeling, maar deze had al schaam-
haar. En hij was nog communicabel 
ook. Dat betekent bij jonge schakers 
meestal dat ze ADHD hebben. Ook 

deze puber kon niet op zijn gat 
blijven zitten. Boris liet zich echter 
niet van de wijs brengen en speelde 
als herboren. Op zet 14 stond hij al 
prima (ome Fritz geeft +1,2). Hij 
offerde daarna zelfs een pion om nog 
meer druk te geven, zoals de boekjes 
het vertellen. Het was niet goed, 
maar het werkte wel en op zet 19 
kon hij een stuk winnen. Maar het 
was weer eens te gecompliceerd 
voor 'm. Op zet 23 kon hij weer een 
stuk winnen, maar gebiologeerd als 
hij was door een vork op de dame, 
miste hij de briljante pwante (thema: 
slaan hoeft niet) en na een afruil 
stond hij nog slechts een schamele 
dubbelpion voor.  
 

 
  
Boris sloeg hier met 22.Dxg4, om 
daarna met een vork de dame terug 
te winnen (22…fxg4 23.Pf6...). 
Zwart antwoordde 23…Kg7? 
Geobsedeerd door het terugslaan van 
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de dame zag hij het winnende Pxe8+ 
niet.  

En hij had de decisive moments nu 
nog wel zo goed in de gaten gehou-
den. En toch de winst niet gezien. En 
nu had hij alleen nog maar een 
dubbelpion en een kwartier bedenk-
tijd, tegen zijn tegenstander een uur 
en vijf minuten. Mistroostig bood 
Boris remise aan, wat zijn opponent 
opgelucht aannam.  
 
15 juli: De betonvlechter 
Toch wel lang zo'n 9-daags-toer-
nooi! Het had vandaag echter een 
kort middagje kunnen worden, want 
de tegenstander bood al na 17 zetten 
remise aan. Ze waren toen nog geen 
uur bezig. Dat zei Boris ook tegen 
'm, dat hij niet twee uur in de trein 
zat om een snel remise-voorstel aan 
te nemen. Hij ging dus door, maar 
kwam er niet doorheen. De oorzaak 
was een zaaddodende Alapin. De 
tegenstander zag er uit als een 
kantoorklerk, maar speelde als een 
betonvlechter die in zijn vrije tijd 
ruilbeurzen organiseert. Op de 10e 
zet stond het 0.0, op de 17e zet (het 
remise-aanbod) stond het 0.0, op de 
25e en 31e zet stond het immer nog 
0.0, en toen na een vreugdeloze 
partij remise werd overeengekomen 
stond het, inderdaad, 0.0 (dit alles 
bevestigd door ome Fritz).  
 

Geconfronteerd met het grote niets 
liep Boris als een zombie naar de 
bushalte, om pas bij een blikje 
Amstel op het gelijknamige station 
weer wat bij zinnen te komen.  
De partij verdient uiteraard geen 
diagram.  
 
16 juli: Een stugge veteraan 
De laatste tegenstander was een 
stugge veteraan. Deze bood pas op 
de 19e zet remise aan. Helaas voor 
hem was het een Spaanse afruiler 
geworden, dus begreep hij niet dat 
hij in hogere zin al verloren stond. 
Het duurde dan wel tot de 67e zet 
voordat hij opgaf, maar de wetten 
van de afruilvariant zijn onverbidde-
lijk. Hij spartelde weliswaar nog 
lang tegen (kan je dat zeggen van 
krakkemikkigen met krakende 
gewrichten, dat ze spartelen?), maar 
speelde ook 30 zetten te lang door. 
Op het nippertje nog de 50% 
gehaald, stelde Boris met gemengde 
gevoelens vast: de perfecte Sreklov-
score.  
De zaal was vrijwel leeg. Daarna 
moest Boris nog 30 euro ophalen 
voor zijn clubgenoot Jacques, die 
een vierkamp had gewonnen.  
Jacques was er zelf niet, omdat zijn 
tegenstander zich de laatste ronde 
had afgemeld. Zo ging Boris toch 
nog met een prijs naar huis; en een 
vracht elo-punten minder.  
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Het mooiste probleem (2) 
Jos Heesen 
 
Omdat ik bij deze eerste proeve van 
bekwaamheid van het eindredacteur-
schap van “De Balans” net één 
pagina tekort kwam voor een veel-
voud van 4, besloot ik de uitdaging 
van Simon in dit nummer aan te 
gaan en mijn mooiste probleem te 
presenteren. 
 
Het is de stelling van Saavedra met 
als thema “het onmogelijke mogelijk 
gemaakt”. Misschien dat de naam 
van de componist bij de kenners al 
een “O ja, die!” oproept, maar ik 
hoop toch ook nog een aantal Rode 
Lopers te verrassen met dit juweel. 
 
In de wereldberoemde Saavedra 
stelling uit 1895, is de zwarte toren 
niet bij machte de witte pion te 
stoppen.  
De opdracht is: wit begint en wint.  
 

Je zou denken dat dat niet kan, want 
zwart geeft gewoon zijn toren voor 
de pion en wit kan niet meer winnen.  
 
Maar dat kan dus toch, al moet wit 
daarvoor wel alle trucs gebruiken die 
de stelling hem biedt; dus eigenlijk 
zou de opdracht moeten zijn: 
 
“Wit begint en wint toch!”: 
 
1.c7 Td6+ 2.Kb5… 
En niet 2.Kb7 Td7 en ook niet 2.Kc5 
Td1. 
2...Td5+ 3.Kb4 Td4+ 4.Kb3 Td3+ 
5.Kc2 Td4 6.c8=T! 
En niet 6.c8=D Tc4+ 7.Dxc4 pat. 
In de oorspronkelijke versie was de 
dame promotie en het pat het eigen-
lijke probleem (met opgave wit 
begint en maakt remise). Het was de 
verdienste van Saavedra dat hij de 
minor promotie en het vervolg zag: 
6...Ta4 7.Kb3 
En wit wint de toren of zet mat. 
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Oplossingen Het mooiste probleem 
Stelling 1: 1.Lf6! gxf6 (gedwongen) 2.Kf8 f5 (gedwongen) 3.Pf7 # 
 
Stelling 2: 1.Kc3! b1D 2.Pc2 Dxc2 3.Kxc2 #; of 1.…b1T 2.Kc2 Tb2 3.Lxb2 #; 
of 1.…b1L 2.Pc2 Lxc2 3.Kxc2 #; of 1.…b1P 2.Kc2 Pc3 3.Lxc3 #. 
 
Stelling 3: 1.Dd4! En op 1.…Pxd4 volgt Ta2 #; andere zetten: 1.…Ka5 (Kb5) 
2.Te5 #; 1.…Pb6 2.Dxb6 #; 1.…Pa7 (Pd6 of Pe7) 2.Db6 #; 1.…Ta2 (of Ta3) 
2.Te5 #; 1.…Ta4 2.Dxa4 #; 1.…Ta5 2.Te6 #; 1.…Tb1 (of Tc1, Td1, Te1, Txf1) 
2.Da4 #; 1.…Pa3 2.Da4 #; 1.…Pb4 (of Pe3, Pe1) 2.Tb2 #. 
 
Oplossingen Rode Lopers combineren – aflevering 18 
Stelling 1: Peter Das - Henk van Lingen  
Interne competitie Rode Loper, 13 september 2017 
1.d5 ligt voor de hand Pc5 2.dxe6 Td8 ai! Komt de witte dame nu in de pro-
blemen? 3.exf7+ kf8 4.Ld4! nee, toch niet. De laatste zet werd niet gevonden en 
wit zag daarom af van dxe6 waarna hij bijzonder slecht kwam te staan.  
 
Stelling 2: Peter Hoogakker – Ernesto Bonne Boizan 
Interne competitie Rode Loper, 6 september 2017 
1.Lf4! deflectie. 1…Dxf4 (1…De6 lost niets op want 2. f3) 2.Dxd5+ Dxa8 
zwart kan nog 3.Dxf2+ spelen, maar dat is ongevaarlijk.  
 
Stelling 3: Henk Dissel – Paul Buys 
Interne competitie Rode Loper, 6 september 2017 
1.Lxf5! wit blaast het zwarte centrum op. 1.gxf5 werd door Henk in de partij 
gespeeld. Hiermee behield hij ook voordeel, maar het is minder sterk in verband 
met 1… Pxa3 en zwart krijgt #eriaal terug. Als wit na de tekstzet 1…Pxa3 zou 
spelen volgt ijzersterk 2. Pxd7 waarna terugnemen verlies van de dame zou 
betekenen 2…Dxd7 3.Lxe6+. Zwart moet dus iets als 2…Te6 spelen, waarna 
wit tijd krijgt voor 3.a4.  
 
Stelling 4: Marcel Scholten – Henk Dissel 
Interne competitie Rode Loper, 4 oktober 2017 
1…Tg1+! Zeer fraai! De koning moet de dekking van de toren opgeven. 2.Kh3 
Txf3 de toren moet de dekking van het promotieveld opgeven 3.Txf3 4.d1=D en 
de witspeler kan de partij opgeven. 
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Stelling 5: Ernesto Bonne Boizan – Jeroen Weelink  
Interne competitie Rode Loper, 11 oktober 2017 
1…Ta1! De enige winnende zet. De toren pakt alvast de achterste rij om promo-
tie van de h-pion voor te bereiden, maar belangrijker nog is het schaak dat hij 
kan geven op d1. De enige redding voor wit zou zijn om de toren via d6 naar h6 
te spelen. Maar als wit nu Td6 speelt, volgt simpel Td1 met torenwinst. 2. Ke4 
dit tempo is precies wat zwart nodig heeft om de pion te laten promoveren. 
2…h3 3.Td6 h2 4.Th6 te laat… wit moet zijn toren geven voor de pion. Helaas 
miste de zwartspeler deze wending in de partij en liet daardoor de kans op een 
mooie scalp onbenut. 
 
Stelling 6: Hans Nijland – René Molenaar 
SGS competitie, SSC 1922 - DRL1, 13 oktober 2017 
Er zijn hier meerdere zetten goed, maar het beste en het meest instructief is1.f5! 
Wit kan zijn paard op b3 gewoon laten nemen. Hij moet weliswaar reageren, 
maar terugnemen is met tempo omdat de pion de dame aanvalt. 1...axb3 2.axb3 
Db5 3.fxg6! de pointe: er dreigt # op h8. Ph5 4.Le2 Nauwkeurig tussenzetje. 
Wit haalt het gevaarlijke schaak op de onderste rij op f1 uit de stelling. 4...De8 
5.T1xh5 wit staat inmiddels 3 pionnen voor. Zwart kan door nog meer #eriaal te 
offeren het # nog even uitstellen, maar de partij is over en uit. Het leerzame van 
deze stelling is de kracht van de dreiging van het #beeld (zie diagram): twee 
toren op de h-lijn, koning op g8, g7 geblokkeerd door een eigen stuk en 
vluchtveld f7 onder controle van de opgerukte pion.  
 

 
 


